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Nadmierne szczekanie                          ©  Ian Dunbar 

Niektóre psy strasznie się podniecają na dźwięk dzwonka lub na widok psa przechodzącego 

obok posesji. Są takie teriery i spaniele, które szczekają, kiedy na ziemi wyląduje kapelusz. A 

nasz zaprzyjaźniony labrador Larry szczeka nawet wtedy, kiedy trzy ulice dalej spadają liście z 

drzew. Szczekanie to jedno z charakterystycznych psich zachowań jak machanie ogonem lub 

zakopywanie kości. Zakaz szczekania jest nieludzkim i niedorzecznym pomysłem, tak więc nie 

próbujmy mówić psu: Już nigdy więcej nie szczekniesz w tym mieście! Przecież w niektórych 

sytuacjach szczekanie jest wielce pożyteczne. Moje psy są o wiele skuteczniejsze niż dzwonek 

i lepsze niż alarm przeciwwłamaniowy. Naszym celem jest więc nauczyć psa żeby na co dzień 

był cichy i spokojny, ale żeby włączał alarm na widok niechcianych gości. Problemy z 

nadmiernym szczekaniem można na szczęście dla nas rozwiązać przez naukę i szkolenie. Po 

pierwsze musimy zredukować częstotliwość szczekania zanim kompletnie zwariujemy, a 

następnie nauczyć psa komend „daj głos!” i „psst!”. 

ZMNIEJSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI SZCZEKANIA 

Psy szczekają najczęściej zaraz po tym jak ich 

opiekunowie wyjdą do pracy. Najprostszy 

sposób, w jaki możemy sobie poradzić z 

nadmiernym szczekaniem to karmienie psa 

wyłącznie za pomocą zabawek wypełnianych 

jedzeniem. Wieczorem musisz przygotować 

jedzenie dla psa na następny dzień lub 

odważyć porcję suchej karmy i namoczyć ją. 

Następnie wciskamy tę masę do wnętrza 

zabawki (typu Kong lub wydrążonych, 

sztucznych kości) i umieszczamy je na noc w 

zamrażarce. Twój pies następnego ranka 

spędzi co najmniej godzinę próbując wydostać 

śniadanie z zabawki. Taki rodzaj aktywności 

zmusza go do spokojnego leżenia (więcej na 

temat wypełniania zabawek jedzeniem w 

naszej broszurce pt. Chewtoy).  

   Psów, które nadmiernie szczekają nie można 

trzymać na podwórku. Psy podwórkowe są 

wystawione na o wiele więcej bodźców i ich 

szczekanie jest słyszalne i kłopotliwe dla 

sąsiadów. Zostawiaj takiego psa zamkniętego  

w pokoju, gdzie nie ma odgłosów z ulicy, które 

dodatkowo można zagłuszyć włączonym 

radioodbiornikiem. Jeżeli twój pies zostaje na 

zewnątrz z powodu kłopotów z utrzymaniem 

czystości i z niszczeniem, to musisz 

popracować nad rozwiązaniem tych 

problemów żeby mógł spokojnie zostawać w 

domu. 

NAUKA KOMEND „DAJ GŁOS!” I „PSST!” 

Łatwiej jest nam nauczyć komendy „psst!”, 

kiedy pies jest spokojny i skupiony i dlatego 

pierwszym krokiem do wyćwiczenia komendy 

„psst!” jest nauka komendy „daj głos!”. W 

ten sposób nauczymy psa uspokajać się na 

komendę „psst!”. Ponadto, będzie on ją 

wykonywał wtedy i tylko wtedy, kiedy my o 

tym zdecydujemy, a nie kiedy pies zdecyduje 

się zaszczekać. Przy tym, nauczenie psa 

komendy „psst!” jest teraz o wiele łatwiejsze, 

dlatego, że pies nie szczeka już w sposób 

niekontrolowany. Teraz my będziemy dawać 

sygnał do szczekania!  

   Poproś znajomego, żeby stanął za drzwiami. 

Wydaj komendę „daj głos!” („szczekaj!” lub 

„alarm!”), co będzie sygnałem dla znajomego 

za drzwiami żeby zadzwonił. Jeżeli pies 

zaszczeka (po sygnale dzwonka) musisz go 

obficie nagrodzić i może trochę poszczekać 

razem z psem. Po kilku szczeknięciach powiedz 

„psst!” i podsuń psu pod nos jakiś smakołyk. 

Pies, kiedy wyczuje smakołyk, przestanie 

szczekać, ponieważ nie można jednocześnie 
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wąchać i szczekać. Nagródź psa spokojnym 

tonem a następnie podaj smakołyk. 

   Powtórz to ćwiczenie kilkanaście razy, a twój 

pies nauczy się, że powinien oczekiwać na 

dźwięk dzwonka. Za każdym razem, gdy 

poprosisz go by dał głos będzie czekał na ten 

sygnał. W końcu twój pies nauczy się szczekać 

po tym jak wydasz mu komendę, a zanim 

zadzwoni dzwonek. To znak, że pies potrafi 

szczekać na komendę. Podobnie, twój pies 

nauczy się, że po komendzie „psst!” może 

mieć w nagrodę jakiś smakołyk. Teraz już 

nauczyłeś psa obydwu rzeczy: dawania głosu i 

uciszania się na komendę.  

   W trakcie ćwiczenia komend „daj głos!” i 

„psst!” stopniowo wydłużaj przerwę od 

wydania komendy i uspokojenia się psa do 

chwili wydania przysmaku. Początkowo niech 

to będą dwie sekundy, następnie trzy, później 

pięć, osiem, dwanaście, dwadzieścia, itd. 

Wydając na przemian  komendy  „psst!”i „daj 

głos!” chwalimy i nagradzamy psa kolejno: za 

brak szczekania i za szczekanie na komendę.  

   Zawsze pamiętaj o spokojnym tonie przy 

wydawaniu komendy „psst!” i o tym, by 

wzmacniać spokojne zachowanie psa przez 

chwalenie go szeptem. Im spokojniej mówisz, 

tym bardziej twój pies będzie na tobie 

skupiony i wsłuchany w ciebie (tym samym nie 

będzie szczekał). 

NAUCZ PSA, KIEDY POWINIEN SZCZEKAĆ 

Zaproś grupę przyjaciół na popołudniową 

herbatkę i naucz psa szczekania na komendę. 

Poproś gości (niektórzy niech przyjdą z psami), 

żeby przed wejściem przespacerowali się 

wzdłuż domu zanim zadzwonią. Wejście 

pierwszej osoby będzie wymagało od ciebie 

maksymalnej uwagi, po to by skupić i uciszyć 

psa. Ale nie traćcie nadziei, będzie wam 

łatwiej, kiedy ta sama osoba wejdzie po raz 

drugi, a jeszcze łatwiej przy trzeciej próbie. W 

końcu twój pies się przyzwyczai i nie będzie 

alarmował, kiedy zobaczy tę osobę na ulicy. 

Obficie chwal i wynagradzaj psa za spokojne 

czuwanie. Wzmacniaj to zachowanie przez 

kilkakrotne powtarzanie. Ale kiedy goście 

pojawią się w ogródku, zachęć żywiołowo psa 

do wydania głosu mówiąc „daj głos!, daj głos!, 

daj głos!” Nagradzaj psa za szczekanie, a 

następnie wydaj komendę „siad!” i „psst!” w 

okolicy drzwi wejściowych, kiedy wchodzą 

następni goście. Jeśli na tym etapie pies jest 

niespokojny i skacze, poczekaj aż się uspokoi, 

daj mu siad i ucisz go. Następnie nagródź 

smakołykiem. Poproś gości żeby wchodzili i 

wychodzili kilka razy. W końcu twój pies 

będzie ich witał siedząc i całkiem spokojnie. 

Zadanie staje się łatwiejsze wraz z 

pojawieniem się każdego kolejnego gościa. 

Twój pies szybko nauczy się obserwować 

przechodniów w spokoju i alarmować, kiedy 

wejdą na twoją posesję, ale jednocześnie 

uspokajać się, kiedy zaprosisz ich do środka. 

Będziesz miał wyszkolonego do obserwacji 

sąsiedztwa psa, którego obecność docenią 

nawet nieposiadający psa sąsiedzi.  

   Jeżeli potrzebujesz więcej informacji 

przeczytaj naszą broszurkę pt. Barking. Do 

nauki opanowania emocji i zredukowania 

częstotliwości szczekania będziesz 

potrzebował wielu zabawek wypełnianych 

karmą. Nauka komend „daj głos!” i „psst!” 

będzie również wymagała zakupienia 

smaczków z suszonej wątróbki. Wszystkie 

produkty można kupić w sklepach 

zoologicznych lub na www.amazon.com  
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